Aan de leden van de PvdA in de Gemeente Soest/Soesterberg (hierna PvdA Soest)
Voorwoord

Soest, 15 mei 2011

Beste partijgenoten,
Ik ben recentelijk namens de PvdA Soest naar een bijeenkomst geweest over
scouting. U zult misschien denken wat is de relatie van de PvdA met de padvinderij,
maar daar ging het uiteraard niet over.
Er is binnen de PvdA sinds 2009 een landelijke scoutingcommissie in het leven
geroepen om mogelijke kandidaten voor de Tweede Kamer en de Eerste Kamer te
zoeken en te kijken of er bij hen interesse en ambitie bestaat om zich kandidaat te
stellen en met de kandidaatstellingscommissie in gesprek te gaan.
In feite hebben alle afdelingen min of meer de zelfde problemen. Een teruglopend
leden aantal en het werk in de raad, bestuur en andere activiteiten wordt door een
kleine groep leden gedaan. Bovendien is er in Soest sprake van een toenemende
vergrijzing van het ledenbestand. Als er over drie jaar weer
gemeenteraadsverkiezingen zijn, zal het moeilijk worden met een zowel kwalitatief
als kwantitatief goede lijst te komen, terwijl we toch maar zo weer 5 of meer zetels
zouden kunnen behalen en wellicht weer een wethouder moeten leveren.
Ik zou daarom alle leden willen vragen om de komende jaren mensen binnen uw
eigen netwerk, waarvan u denkt dat ze de sociaal democratie een warm hart toe
dragen te interesseren voor een nadere kennismaking met de PvdA Soest. Dit geldt
ook voor potentiële nieuwe leden. We zien bij de laatste twee landelijke verkiezingen
dat in Soest een groot aantal mensen hun stem aan de PvdA geeft. Onder die mensen
zitten ongetwijfeld mensen die ook wel wat meer zouden willen doen, maar wellicht
toch even aangespoord moeten worden dit kenbaar te maken en de stap te zetten om
lid te worden. Ook zou u het bestuur kunnen tippen, zodat wij met hen contact
kunnen zoeken.
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Een ieder die overweegt wat meer te doen binnen de PvdA wordt van harte
uitgenodigd om met bestuur en/of fractie in contact te treden en dit kenbaar te
maken. Maar ook bestaande leden die (opnieuw) overwegen zich actiever op te
stellen zou ik willen oproepen dit vooral te doen.
In ieder geval hoop ik u allen op de komende algemene ledenvergadering te mogen
ontmoeten.
Met vriendelijke groet namens het bestuur en fractie
Han van Marwijk
Voorzitter PvdA Soest/Soesterberg
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Agenda ledenvergadering maandag 30 mei 2011. Aanvang 20.00 uur.
Zaal open 19.30 uur.
Bowlingcentrum Soest
Willaertstraat 49-C
3766 CP Soest
035 6095841
Agenda.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening.
Mededelingen.
Binnengekomen post.
Verslag ledenvergadering 29 nov. 2010. In uw bezit, anders op te vragen.
Jaarverslag bestuur 2010.
Jaarverslag gemeenteraadsfractie 2010. Aanvullend fractie 2010- 2014.
Jaarrekening 2010, incl. kascontrolecommissie.
Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie.
Bestuursverkiezing.
a. Aftredend Frans Bos, Jan- Willem Nuismer, mogelijk herkiesbaar.
b. Voorgesteld nieuw bestuurslid: Marieke de Jong.
10. Lokale politiek.
11. Rondvraag.
12. Sluiting

N.B. Hebt u problemen met vervoer? Voor Soest: Bel Bos 6026102, voor
Soesterberg Gerrit Stekelenburg 353380.
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Notulen ledenvergadering 29 november 2010
Aanwezig: 8 leden.
Afmelding : Roelien Heemsbergen, Pieter ten Hove, Jan Poortman, Albertine ?, Cees
Verkerk, Osman Suna, Madelon de Graaff, Jan Willem Nuismer, Ab Hooyer.
1. Voorzitter opent. Heet de aanwezigen welkom. Betreurt de geringe opkomst. Stelt
voor om na te denken over een andere opzet van de vergadering.
2. Geen post n.a.v. deze vergadering.
3. Mededelingen.
a. Misschien in uitnodiging zetten dat belangstellenden eventueel opgehaald
kunnen worden.
b. Oudejaarsborrel. Er komen weinig leden, hoofdzakelijk andere politieke
partijen en gezien onze financiële situatie kunnen we het geld beter gebruiken.
c. Kerst/ nieuwjaarskaart aan alle leden. Frans regelt.
d. Volgende bestuursvergadering alternatief voor oudejaarsborrel bespreken.
e. Herdenken Paul Lemmen. Advertentie in Soester Courant namens fractie en
bestuur. Herman en Frans regelen tekst. Herdenking op langere termijn zal in
eerstvolgende fractie- en bestuursvergadering besproken worden.
4. Verslag A.L.V. 21 april 2010 wordt goedgekeurd.
5. Bestuurssamenstelling.
a. Jan Willem heeft te kennen gegeven te veel hooi op zijn vork te nemen en
daarom uit het bestuur stapt. Voorts is zijn moeder ernstig ziek. Han zal
contact zoeken.
b. Arie heeft zich teruggetrokken. Heeft goede campagne gevoerd. Han zal
contact zoeken en naar zijn ideeën voor de toekomst vragen.
c. Nieuwe leden. Bestuur zal contact zoeken. Fredy Muskee biedt zich aan dit
eventueel wel te willen doen.
6. Begroting 2011.
a. Inkomsten lopen sterk achteruit. Problematische begroting.
b. Website vraagt om een herziening, misschien wil Cees Verkerk het doen. Hans
vraagt, gecombineerd met de penningmeesteroverdracht.
c. Kompas kan misschien goedkoper. Han en Muhammet bieden aan het
voordeliger te kunnen.
d. Begroting moet structureel kloppend worden.
7. Werkplan, campagne, lokale en landelijke politiek. Er wordt uitgebreid
gediscussieerd waarbij vele onderwerpen ter sprake komen. Gezien de kleine
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groep besluiten we geen probleem te hebben met de diverse zaken die door de
agendapunten heen lopen.
a. Contact fractie/ leden zal verbeterd moeten worden.
b. Er zullen meer acties moeten komen.
c. College heeft weinig binding, de oppositie zal een gezamenlijke vuist moeten
maken.
d. Groot Enghendaal. Bij stemmen over bestemming zal eigen belang
meespreken.
e. Fractie moet leden om impuls vragen.
f. Fractie heeft problemen met de coalitie, moeilijk om iets te verwezenlijken.
g. We hebben landelijk weinig steun, we staan negatief in de belangstelling.
h. Onze boodschap is voor het volk blijkbaar niet belangrijk.
i. Ondanks alles moeten we een beschaafde partij blijven.
j. We accepteren de landelijke mening, waarom bepalen we geen eigen
standpunt?
k. Lokaal. Samenwerking met andere partijen? Groene samenwerking lokaal
onmogelijk. VVD is aanspreekbaar.
l. Ledenraadpleging?
m. Groen Links levert een rampzalige wethouder. Scheuring?
n. Koomen en Pauw lijken geïnteresseerd in de PvdA.
8. Provinciale verkiezingen.
a. Programma en kandidatenlijst worden volgende week vastgesteld. Han gaat,
Muhammet biedt aan om mee te gaan.
b. Start campagne. 29 januari op het congres.
9. Lokale politiek.
Specifiek het Masterplan dat wordt vastgesteld. Wil S. wil meedenken en krijgt
tekst. Opmerkingen en suggestie van de leden zullen door Herman en
Muhammet worden meegenomen naar de besprekingen.
10. Rondvraag.
Hoe kunnen we jongeren meer betrekken bij onze partij? De vraag is
gemakkelijker dan het antwoord. Een onderwerp met een lange adem. Iedere
aanwezige belooft er over na te denken en zijn/haar voelhorens uit te steken.
11. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering en denkt dat het ondanks de
aanwezigheid van weinigen toch een positieve avond is geweest.

Gerrit Stekelenburg

5

Jaarverslag 2010 PvdA Soest

Bestuurssamenstelling.
We hebben een redelijk ingewikkeld jaar achter de rug. Tussentijds aftredende
bestuursleden, aftredende bestuursleden die ad interim nog even aan wilden blijven.
Cees Verkerk is afgetreden, maar wilde in de loop van het jaar tijdelijk het
penningmeesterschap waar nemen. Nieuw gekozen Hans Redeker en Arie van Vliet,
maar Arie heeft bij nader inzien gekozen om toch niet tot het bestuur toe te treden.
Voor het gemak noemen we de bestuurssamenstelling aan het eind van het jaar:






Han van Marwijk, voorzitter,
Gerrit Stekelenburg, secretaris,
Hans Redeker, penningmeester,
Frans Bos, webmaster, ledenadministrateur,
Jan- Willem Nuismer, lid, adviseur fractie.

Gemeenteraadsverkiezingen.
Een commissie van advies bestaande uit: Inga Nygren, Han Mink, Pieter ten Hove en
Gerrit Stekelenburg heeft een voordracht gemaakt na het voeren van gesprekken met
de kandidaten. Na het overlijden van Paul Lemmen, nummer 12 op de lijst en onze
wethouderskandidaat, hadden we nog een lijst met 11 personen. Herman Posthuma
als lijsttrekker.
Er is stevig campagne gevoerd onder leiding van Frans Bos. Veel medewerkers en
acties in de wijken. Maar zoals altijd speelt de landelijke tendens een grote rol, en die
was niet hoopgevend voor ons. Het resultaat is bekend: 3 zetels, een verlies van 2.
Bij de coalitieonderhandelingen was de PvdA niet welkom, trouwens de hele oude
coalitie niet. Dus geen wethouder. Er komt een nieuwe coalitie steunend op de
minimale meerderheid van 1 zetel. Groen Links en D’66 hebben door hun
lijstverbinding een restzetel binnen gehaald. Nieuwe coalitie bestaat uit:
Gemeentebelangen, CDA, D’66 en GroenLinks.
Onze fractie zal dus oppositie moeten voeren. De fractie bestaat uit: Osman Suna,
fractievoorzitter, Herman Posthuma, Muhammet Baskaya. Fractie assistenten:
Madelon de Graaff, Ab Hooyer. Adviseur: Jan- Willem Nuismer.
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Tweede Kamerverkiezingen.
De juist gekozen bestuurslid Arie van Vliet heeft een zeer intensieve campagne
gevoerd. Hij heeft o.a. aan de hand van de ledenlijst geprobeerd zoveel mogelijk
leden te betrekken bij de campagne. Succesvol. Veel leden die nog nooit hadden
meegewerkt wist hij enthousiast te krijgen. Ons plaatselijke resultaat was bij de
verkiezingen positief te noemen.
Ledenvergaderingen.
Er zijn 3 vergaderingen geweest w.o. de Algemene Ledenvergadering.
Teleurstellend was de opkomst telkens weer. Meestal waren bestuur, fractie en een
paar geïnteresseerde leden aanwezig.
Mogelijke oorzaken zijn: de hoge gemiddelde leeftijd, een weinig aantrekkelijke
agenda, plaats, betrokkenheid. Het bestuur blijft zoeken naar een oplossing maar
komt er voorlopig niet uit. We staan open voor ideeën van de leden.
Bestuursvergaderingen.
Dit jaar 8 reguliere bestuursvergaderingen. Daarnaast incidentele ontmoetingen
bestuurleden voor specifieke zaken. O.a. veel tijd vragende gesprekken met
kandidaten voor de gemeenteraad en aanwezigheid bij de fractievergaderingen.
Behandelde onderwerpen zijn:


Diverse uitnodigingen,



Opvolging Paul Lemmen,



Campagne,



Website, inhoud en kosten,



Lectuur, o.a. Socialisme en Democratie van de WBS, Ledenblad Zeist,



Congressen, afgevaardigden Wil Stekelenburg en JanWillem Nuismer,



Gewest, overkoepeling van een aantal lokale afdelingen,



Kompas, ons plaatselijke partijblad.



Gezamenlijk blad met de afdelingen Amersfoort en Leusden,



Financiën. Na het verlies van 2 zetels en een wethouder worden de inkomsten
aanzienlijk minder, bijdragen van fractie en wethouder vormden het grootste
deel van onze bron van inkomsten,
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Leden. Bestand baart ons zorgen, teruglopend o.a. door overlijden,



Contact met leden,



Oudejaarsborrel. Wel of niet?



Herdenken Paul Lemmen. Op welke manier kunnen we zijn naam in ere
houden?



De 1 mei bloemen.



Dankzij Saskia ten Hove, traditioneel, wordt bij onze 70- plussers nog steeds
het rode bloemetje bezorgd.



Kompas.



Elk jaar toch weer een paar keer. Dankzij het extra werk van Jan Willem
Nuismer, Madelon de Graaff en Frans Bos.

We gaan het nieuwe jaar in met positieve gevoelens. Een enthousiaste fractie, een
sober bestuur.
Gerrit Stekelenburg, secretaris.
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Jaarverslag fractie

Tijdens de ledenvergadering zal ik mondeling een nadere toelichting geven over het
doen en laten van onze fractie. U heeft ons doen en laten kunnen volgen via de
media (radio en pers) en u weet dat we actief zijn geweest om ons programma uit te
voeren. Wij volgen dit college zeer kritisch. Het zijn dan ook levendige tijden binnen
de raad.
We hebben ondermeer vragen gesteld, soms in samenwerking met andere fracties,
over de WMO, de uitvoering van de wet werk en bijstand, de afsluiting van het
Weteringepad, de nieuwbouw van een zorginstelling, recreatiewoningen en de
huisvesting van Don Bosco.
Zoals gezegd de richtlijn voor ons doen en laten is verwoord in ons programma.
Vanuit deze richtlijn voeren wij oppositie. Hard maar met respect. Wanneer onze
fractie een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van beleid doen we dat met alle
plezier en serieus. Onze bijdrage aan de kerntakendiscussie heeft dat aangetoond.
Ik zal tijdens de vergadering ondermeer ingaan op de projecten Van Weedestraat,
Hart van de Heuvelrug, de WMO, participatie binnen onze gemeente en ruimtelijke
ordening. Natuurlijk hebt u de mogelijkheid om vragen te stellen of de discussie aan
te gaan met de fractie. Ik verheug mij op een levendige vergadering.
Met vriendelijke groet, mede namens de fractie

Osman Suna, fractievoorzitter.
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De webmaster lokaal.
Nog net geen dagtaak

Regelmatig val ik leden lastig met een “link”, sommige leden vinden dat leuk,
anderen beoordelen het als “linke” soep en hanteren direct de knop “delete”.
Sommige lezen regelmatig hun mail, serieus, ook al komt hij van de PvdA uit Soest.
Het blijft lastig en het vraagt veel inspanning, om actueel te zijn, maar toch proberen
we het. We zijn gelukkig met onze twee nieuwe vrijwilligers voor de website,
Marieke de Jong en Edward den Adel. Zij hebben aangeboden om dagelijks (om
beurten) de website te onderhouden. Ze ontvangen van mij een “bijna” kant-en-klaar
bericht, met een kleine aanwijzing. Vervolgens geven zij vorm aan het bericht binnen
onze website.
Waar haal ik het nieuws vandaan?
Via Googlenieuws, RTVUtrecht, NOS, Volkskrant en wat er nog meer voorbij komt
vliegen via mijn snelle glasvezelkabel. De kijkcijfers zijn gemiddeld 80 bezoekers per
dag. Wat in vergelijking met andere lokale partijen zeer hoog is. Dit komt vooral
door de regelmatige vernieuwing van de site. Wanneer men kijkt naar de websites
van GGS, VVD, CU, Soest2002 ziet men dat deze sites minimaal 3 maanden
achterlopen met hun nieuws, als ze al nieuws te melden hebben.
Mijn vrouw, Madelon, zegt wel eens, je bent getrouwd met mij en met je laptop.
Maar ja, als je actueel wilt zijn voor je lezers, moeten er toch veel pagina’s over je
laptop verschijnen.
Maar ik doe het met plezier, al is de lokale politiek nu niet meer zo heftig als in de
tijd van Paul Lemmen. Er gebeurt veel, maar daar hebben de burgers geen weet van.
Dit college komt wel in de krant, maar niet waar de mensen op zitten te wachten.
Veel belgerinkel, maar weinig nieuwbouw voor jongeren.
Tot een volgende keer.
Frans Bos webmaster
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